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ДЕЦЕМБАР   2018. ШИД 

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ  Сваке године,  сваког 1. децембра, чланови 

биолошке секције новим пригодним плакатима обележе овај датум и тиме упозоре 

ученике на опасност од ове инфекције. 

     

ПРЕВЕНЦИЈА--Борба против наркоманије у школама. Пројекат Министарстава 

здравља и правде има за циљ превенцију у борби против појаве и ширења наркоманије 

у школама. Одржана су предавања - трибине са ученицима седмог разреда, 

наставницима и њиховим родитељима. Предавачи су били лекари из Завода за јавно 

здравље Сремска Митровица, клинички психолог Љиљана Божић и судија Дејан 

Кнежевић. Реализацију је координирала помоћн. директора Дупало мр Вера 
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АКЦИЈА УЧЛАЊЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈУ ЦРВЕНИ КРСТ ШИД - ХУМАНИ ГЕСТ 

Велики број ученика у матичној школи и издвојеним одељењима, као и наставника, 

учланили су се у ову организацију током  децембра 2018.. Акција је на добровољној 

бази и наставља се до Нове године. 

         

ПРЕДАВАЊА ПОЛИЦИЈЕ  Петровић Љиљана је ученицима шестог и четвртог разреда 

одржала предавање о трговини људима. Ученици су били веома активни и живо 

учествовали у дискусији. 

     

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА МИГРАНТЕ  Сваке године се реализује нека 

хуманитарна акција пред Нову годину. Сада су ученици донели играчке, слаткише и 

прибор за школу да обрадују децу мигранте у прихватним центрима у нашој општини н 

ученике у нашој школи  који су социјално угрожени. 
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ПРИРЕДБА У КОЦ-у И НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА МИГРАНТЕ—

Учествовали  су и наши ученици из драмске секције са својим наставницама и уручили 

им поклоне прикупљене у нашој школи. 

   

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ЗИМСКОМ АРАНЖМАНУ Боравак је добио нов 

намештај али и зимске украсе па је боравак још пријатнији и свечанији. 

    

 

ЗИМА - ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА   Активност наставника ликовне културе Милоша 

Остојића и Тијане Клисурић, као и учитељица, доприносе да учионице, холови и 

ходници у нашим школама буду увек украшени дивним ученичким радовима. Зима као 

да се преселила на ове паное. 
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КУЋИЦЕ ЗА ПСЕ БЕСКУЋНИКЕ   Ученици одељења VI-2 са својим одељењски 

старешином Душаном Дупало на ЧОС-у, правили су кућице за псе. Материјал су 

сакупили заједничким снагама. 

  

ДИЗАЈН АМБАЛАЖЕ - ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  Ученици одељења VIII-1 и VIII-2 на 

часовима математике и ликовне културе су имали прилику да испоље своју креативност 

и практично примене стечена знања у дизајнирању амбалаже.  

Ученици су упознати чињеницом да амбалажа има битну улогу, не само да упакује 

производ, него и да га представи на најбољи могући начин, истакне у односу на 

конкурентске производе и да се купац на основу првог утиска одлучи за куповину баш 

тог производа. 

  

ДЕДА МРАЗ ЈЕ ПОСЕТИО ШКОЛУ и донео пакетиће за децу  наших  радника. 
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УЧЕНИЦИ ОД 1.—4. РАЗРЕДА  из Шида су пакетиће од Општине  добили 

31.12.2018.године у Спортској хали где је приређен и пригодан свечани програм. 

  

НОВОГОДИШЊИ БАЗАРИ—Традиционално испред КОЦ-а организују се базари на 

којима деца продају новогодишње украсе и честитке које су направили на радионицама 

у школи. 

 

 

 

 

 


